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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet   
Kommunestyret   

 

1 14.11.17 - Rådmannens forslag investeringtiltak 
2 14.11.17 - Investeringsbudsjett - Rådmannens forslag 
3 AA Pr Ansvar - rådmannens forslag 14.11.17 
4 AA Rådmannens forslag 14.11.17 etter saldering 
5 14.11.17 til FSK etter tiltak - Alle ansvarene 

 

Saksopplysninger 
Til formannskapets behandling 21.11.2017 av årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 
har administrasjonen fått ferdig for utsending et balansert forslag til driftsbudsjett 
m/tiltaksliste og forslag til investeringsbudsjett, samt forslag til vedtak nedenfor. 
 
Administrasjonen har som mål å få ferdig et komplett budsjettdokument med alle 
obligatoriske rapportoppstillinger, til møtet.   
 
Rådmannens forslag til tiltak for å saldere driftsbudsjettet bygger på politiske signaler gitt bl a 
i konstruktive arbeidsmøter i formannskapet 27.10. og 8.11.2017. 
 

Administrasjonens vurdering 
Kommunens økonomiske situasjon må karakteriseres som vanskelig. De såkalt frie inntekter 
får en reell svikt i størrelsesorden 4 mill kr fra 2017 til 2018 som bl a skyldes den 
demografiske utviklingen. 
 
I tillegg har man måttet legge inn økninger på utgiftssiden i budsjettet ut over generell 
prisutvikling på flere områder, bl a som følge av politiske vedtak. Et særlig forhold er at den 
administrative oppfølgingen etter Telemarkforskning sine anbefalinger, ikke er gjennomført i 
hht tidsplan.  
 
For å oppnå en permanent og langsiktig balanse mellom utgifter og inntekter i kommunens 
driftsbudsjett, foreslår rådmannen at det legges opp til en prosess i første halvår 2018 med 
sterk medvirkning fra politisk side med sikte på grundige analyser av: 

- Muligheter for å øke kommunens driftsinntekter 



- Oppfølging av igangsatt organisasjonsprosess, jfr. Telemarkforskning sine forslag 
- Muligheter for forsvarlige kutt i tjenestetilbudet 

 
Kommunens politiske og administrative ledelse står foran betydelige utfordringer for å 
gjenopprette kommunens økonomiske stilling og en stabil driftssituasjon.  
 
Rådmannen vil imidlertid nevne et lyspunkt i denne sammenheng: Det arbeides med 
etablering av ordninger som vil gi kommunale årlige inntekter som kompensasjon for at 
kommunene har stilt sine kystområder til disposisjon for havbruk. Det er jammen på tide, etter 
rådmannens vurdering.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Handlingsprogram og årsbudsjett 2018 vedtas i hht budsjettskjema 1A og 1B, med 

netto driftsramme kr 88.257.000 fordelt slik: 
 
- Rammeområde 1 Sentraladm. og fellesutgifter   kr 12.953.000 
- Rammeområde 2 Oppvekst og kompetanse  kr 17.714.000 
- Rammeområde 3 Helse og omsorg   kr 41.464.000 
- Rammeområde 4 Samfunnsutvikling og infrastruktur kr 16.096.000 
- Rammeområde 9 Felles finansiering   kr 88.503.000 (kredit)  

 
2. Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats iht. Stortingets vedtak. 

 
3. Kommunale avgifter og betalingssatser for 2018 for varer og tjenester fastsettes i hht 

vedtak i plan- og naturutvalget, oppvekst- og omsorgsutvalget og formannskapet. 
 

4. Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme på kr 19.090.000. Låneramme 
vedtas med kr 18.555.000. 

 
5. Opptak av formidlingslån i Husbanken avventes i forhold til nye søknader, da 

balansen viser ubrukte lånemidler pr i dag på kr 1.950.000.  
 

6. Ramme for driftskreditt settes til kr 3.000.000. 
  

7. Rådmann gis fullmakt til justering av lønnspostene mot belastning av avsatte 
lønnsmidler ansvar 179, etter godkjent forhandlingsresultat i hht kommunens 
hovedreglement. 

 
8. Godtgjøringsreglement vedtatt av kommunestyret i 2014, ajourføres. 

 
9. I tillegg til beløpsfestede organisatoriske og strukturelle sparetiltak på 

rammeområdene 2, 3 og 4 med til sammen kr 4.500.000, er 5 vakante stillinger som til 
sammen utgjør 3,7 årsverk, holdt budsjettmessig ubesatt i 2018. Dette er midlertidige 
tiltak som forutsettes erstattet av gjennomtenkte konkrete og langsiktige tiltak for å 
gjenvinne balanse mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet. Kommunens 
inntektsmuligheter samt kvalitet og nivå på kommunens tjenestetilbud skal vurderes i 
denne sammenheng. Det forventes dessuten at arbeidet med organisatoriske tiltak i 
tråd med Telemarkforskning sin utredning av kommunens organisering og struktur, 
videreføres. 



Som kommunens økonomiutvalg skal formannskapet være styringsgruppe for 
prosessen som forutsettes avsluttet innen 30.6.2018. 
 

10. Foreslått bruk av disposisjonsfondet reverseres ved regnskapsavslutning dersom 
resultatet viser mindre netto forbruk enn forutsatt. 

 
11. Budsjettrammer og budsjettposter disponeres i hht gjeldende lover og forskrifter, 

kommunens reglement, godkjente delegeringer og enkeltvedtak. Overskridelse må 
ikke skje uten at samtykke på forhånd er gitt av organ med bevilgningsmyndighet. 
 

12. Økonomiplan 2018 – 2021 vedtas. 
  
  
  

 

Ordførers innstilling: 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Øystein Rørslett 
ordfører fungerende rådmann 

 
 
 
 
 
Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 
 
Behandling i Formannskapet – 21.11.2017:  

Økonomileder Unn-Tove Bakkevoll deltar i saken.  

Etter gjennomgang av rådmannens framlagte budsjettdokumenter anviste formannskapet 
følgende endringer i tallene: 

Investeringsbudsjettet:           

• Økning 2017 for aksjekjøp i Dyrøy utleiebygg as, kr 2.100.000. 
• Økning 2017 for aksjekjøp i Dyrøy energi as, kr 500.000. 
• Reduksjon årlig oppgradering kommunale veier til 0 for årene 2019-2021. 

Driftsbudsjettet: 

• Økning ramme 2018 ansvar 231 for leasing nettbrett til elever i skolen, kr 152.000 
• Økning ramme 2018 ansvar 413 for rep. belysning v/omsorgssenteret, kr 82.000. 



• Reduksjon ramme 2018 ansvar 452 for salg av skogbruksfaglig tjeneste, kr 153 000. 

Oppdaterte tall etter formannskapets endringer danner grunnlag for formannskapets 
budsjettinnstilling til kommunestyret. 

Vedtak i Formannskapet  – 21.11.2017  

1. Handlingsprogram og årsbudsjett 2018 vedtas i hht budsjettskjema 1A og 1B, med 
netto driftsramme kr 93.986.000 fordelt slik: 

• Rammeområde 1 Sentraladm. og fellesutgifter              kr 13.657.000 
• Rammeområde 2 Oppvekst og kompetanse                    kr 19.396.000 
• Rammeområde 3 Helse og omsorg                                 kr 47.589.000 
• Rammeområde 4 Samfunnsutvikling og infrastruktur    kr 15.319.000 

2. Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats iht. Stortingets vedtak. 

3. Kommunale avgifter og betalingssatser for 2018 for varer og tjenester fastsettes i hht 
vedtak i plan- og naturutvalget, oppvekst- og omsorgsutvalget og formannskapet. 

4. Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme på kr 21.690.000. Låneramme 
vedtas med kr 18.555.000. 

5. Opptak av formidlingslån i Husbanken avventes i forhold til nye søknader, da 
balansen viser ubrukte lånemidler pr i dag på kr 1.950.000. 

6. Ramme for driftskreditt settes til kr 3.000.000. 

7. Rådmann gis fullmakt til justering av lønnspostene mot belastning av avsatte 
lønnsmidler ansvar 179, etter godkjent forhandlingsresultat i hht kommunens 
hovedreglement. 

8. Godtgjøringsreglement vedtatt av kommunestyret i 2014, ajourføres. 

9. I tillegg til beløpsfestede organisatoriske og strukturelle sparetiltak på 
rammeområdene 2, 3 og 4 med til sammen ca kr 4.300.000, er 5 vakante stillinger som 
til sammen utgjør 3,7 årsverk, holdt budsjettmessig ubesatt i 2018. Dette er 
midlertidige tiltak som forutsettes erstattet av gjennomtenkte konkrete og langsiktige 
tiltak for å gjenvinne balanse mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet. 
Kommunens inntektsmuligheter samt kvalitet og nivå på kommunens tjenestetilbud 
skal vurderes i denne sammenheng. Det forventes dessuten at arbeidet med 
organisatoriske tiltak i tråd med Telemarkforskning sin utredning av kommunens 
organisering og struktur, videreføres.Som kommunens økonomiutvalg skal 
formannskapet være styringsgruppe for prosessen som forutsettes avsluttet innen 
30.6.2018. 

10. Foreslått bruk av disposisjonsfondet reverseres ved regnskapsavslutning dersom 
resultatet viser mindre netto forbruk enn forutsatt. 



11. Budsjettrammer og budsjettposter disponeres i hht gjeldende lover og forskrifter, 
kommunens reglement, godkjente delegeringer og enkeltvedtak. Overskridelse må 
ikke skje uten at samtykke på forhånd er gitt av organ med bevilgningsmyndighet. 

12. Økonomiplan 2018 – 2021 vedtas. 
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